
 

WÓJT GMINY BUDZYŃ 
 

64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201 

 Budzyń, dnia 13 listopada 2019 r. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Budzyń 

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Budzyń  

w sprawie nadania miejscowości Budzyń statusu miasta  

 Na podstawie uchwały Nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w związku z uchwałą Nr IX/94/2019 Rady Gminy Budzyń 
z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania 
miejscowości Budzyń statusu miasta, ogłasza się co następuje: 

§ 1.  W terminie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 15 stycznia 2020 r. będą przeprowadzone konsultacje 
z mieszkańcami Gminy Budzyń w sprawie nadania miejscowości Budzyń statusu miasta.  

§ 2.  Uprawnionymi do konsultacji są mieszkańcy Gminy Budzyń. 

§ 3.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujący sposób: 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie bezpośredniej - poprzez osobiste składanie podpisów 
na listach konsultacyjnych przez mieszkańców. 

2. Pełnomocnicy ds. konsultacji powołani przez Wójta udadzą się w trakcie trwania konsultacji 
do mieszkańców gminy zamieszkujących dany okręg konsultacyjny i będą zadawać pytanie: "Czy chce 
Pan/Pani wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania miejscowości Budzyń statusu 
miasta?", 

3. Tożsamość mieszkańca komisja ustala na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

4. Mieszkańcy Gminy Budzyń wyrażają swoją opinię poprzez wpisanie w stosownej rubryce listy 
konsultacyjnej jednej z odpowiedzi: 

− „TAK" - jestem za przywróceniem praw miejskich miejscowości Budzyń 

− „NIE" - jestem przeciwna/y 

− „0" - wstrzymuję się od głosu 

5. Za głos nieważny uznawane będzie udzielenie innej odpowiedzi niż wskazana w ust. 4. 

6. Osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym ust. 1-5 będą mogły to zrobić 
w dniach 29 grudnia 2019 r. i 12 stycznia 2020 r. (niedziele) w godzinach od 12:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy 
Budzyń, sala kolumnowa (parter) w obecności Pełnomocników ds. konsultacji. 

§ 4.  Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje całą Gminę Budzyń. 

 
Wójt Gminy Budzyń 

 
 

(-) mgr Marcin Sokołowski 
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